Infobrev Februari 2013 – Nyheter och information från styrelsen
Lönnparkens Infobrev kommer ut ca en gång per månad, för att rapportera om vad som
har hänt och vad som är på gång inom föreningen. Skulle du vilja ha detta och framtida
nyhetsbrev digitalt? Anmäl dig på boende@lonnparken.se För de allra senaste nyheterna se även
www.lonnparken.se

Bygglovsansökan är inskickad
Arbetet för att söka ett gemensamt bygglov för tak över uteplatserna har kommit en god bit
på väg. Ansökan är inskickad och vi avvaktar nu svar från Stadsbyggnadskontoret.
Bygglovsansökan för balkonger i höghusen kommer även de att skickas in inom kort.

Motionsberedning
Styrelsen arbetar nu för fullt med förberedelser inför årsstämman. Många motioner har
inkommit från Lönnparkens medlemmar och alla gås nu igenom och svar förbereds så att
röstningen ska gå snabbt och enkelt. När underlaget är klart kommer detta att skickas ut i
god tid så att alla kan läsa in sig på materialet och vara förberedda inför stämman i maj.
Mer information kring detta kommer i vår.

Fläktbyte i låghusen
Under vecka 9 kommer ett omfattande arbete att påbörjas i låghusen, något som skedde
redan 2010 i höghusen. Fläktmotorerna som sitter på taken till låghusen börjar bli till åren
och många fungerar dåligt eller inte alls. Alla fläktmotorer kommer därför att bytas ut mot
modernare, tystare och mer effektiva varianter. Förhoppningsvis kommer detta att leda till
ett bättre inomhusklimat och mindre krångel med ventilationen i framtiden. Alla berörda
medlemmar har aviserats om arbetet i ett separat brev från leverantören.

Möte för Dalens bfr föreningar
I slutet av januari var det återigen dags för Dalens bostadsrättsföreningar att ha sitt
gemensamma möte. På mötet diskuterades bland annat gemensamma upphandlingar
kring fönster, samt andra stordrifts fördelar. En annan fråga som kom upp var
snöskottningen på gångvägen mellan Pärongården och Lindgården som förhoppningsvis
kommer att ske mer frekvent i framtiden.

Datum för grovsopor – Hämtningsdagar 2013
Dessa dagar kommer en lastbil och hämtar grovsopor:

25/2, 25/3, 29/4 & 27/5
Hämtningen sker mellan kl 18.00 och 19.00 vid 95:ans vändplan. Eller tills lastbilen är full.
OBS: Finns det ingen lastbil eller representant från styrelsen på plats är det förbjudet att ställa
skräp ute på gården.
Vill du ha kolla på det som händer i Brf Lönnparken? Se till att ofta besöka www.lonnparken.se
Skulle du vilja ha detta och framtida nyhetsbrev digitalt?
Anmäl dig på boende@lonnparken.se
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